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Jak wygląda szkolenie okresowe bhp dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych? 

Okresowe szkolenie  bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla 
wszystkich pracowników. Ma ono na celu aktualizację oraz ugruntowanie wiedzy 
nt. bezpiecznych warunków pracy. Powinno zostać przeprowadzone zgodnie  
z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bhp. 

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych to przede wszystkim uzupełnienie informacji oraz umiejętności  
z zakresu, m.in.: regulacji prawnych bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożeń 
czynnikami występującymi w procesach pracy; zmian w technologii, organizacji  
i stanowiskach pracy; zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy  
i w sytuacjach zagrożenia. 

Częstotliwość i czas trwania szkolenia ustala pracodawca. 

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w okresie do 12 miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, następne – nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na 
stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie 
rzadziej niż raz w roku. 

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu — na podstawie 
szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia; a także w 
formie wykładu, pogadanki czy filmu. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Czy pracodawca powinien odbyć wstępne ogólne szkolenie bhp? 

W kwestii prowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego bhp dla pracodawcy opinie 
są bardzo podzielone zarówno wśród specjalistów bhp jak i wśród inspektorów PIP. 
Pomimo braku jednoznacznych uregulowań prawnych w tym zakresie, pracodawcy 
sami coraz częściej widzą potrzebę zorganizowania szkoleń i chętnie korzystają  
z wiedzy specjalistów bhp. 

Zgodnie z art. 2373 §21 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania 
ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. 

§10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy stanowi, że instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający  
u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni  
w celu praktycznej nauki zawodu. Przepis nie wymienia pracodawcy wśród adresatów 
instruktażu ogólnego. Jest on za to wskazany jako potencjalny prowadzący takie 
szkolenie. 

Mimo braku wyraźnego wymogu prawnego, przeprowadzenie instruktażu ogólnego 
dla pracodawcy należy uznać za zasadne, zwłaszcza w świetle wagi tematyki bhp. 
Musimy pamiętać, że pracodawca ponosi niezbywalną odpowiedzialność prawną za 
mogące się pojawić nieodwracalne, w tym tragiczne skutki niedopełnienia przez niego 
nakazu zapewnienia swoim podwładnym niezagrażających ich zdrowiu i życiu 
warunków wykonywana czynności zawodowych. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Program Czyste Powietrze 

Już od 19 września br. można składać wnioski w formie elektronicznej  
o dofinansowanie na wymianę starych lub montaż nowych źródeł ciepła, 
spełniających wymagania programu „Czyste Powietrze”. Rządowy program 
wdrażają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Program daje możliwość uzyskania nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych na 
ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego 
kotła grzewczego, a jego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, a tym 
samym poprawić stan środowiska naturalnego. 

„Czyste Powietrze” skierowane jest do osób fizycznych, którzy są właścicielami  
i współwłaścicielami budynków jednorodzinnych lub uzyskali zgodę na rozpoczęcie 
budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Środki finansowe zostaną rozdysponowane na działania, które mają na celu 
ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji. W ramach programu przewidziane jest 
także dofinansowanie na niezbędną dokumentację projektową, np.: audyt 
energetyczny, jeśli jest wykonywany, lub projekt techniczny czy ekspertyzę 
ornitologiczną i chiropterologiczną. Na te działania przewidziane jest dofinansowanie 
w formie dotacji oraz pożyczek. 

Ponadto założenia programu przewidują też środki na instalacje odnawialnych źródeł 
energii – kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych. Na te 
działania planowana jest jedynie niskooprocentowana pożyczka. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Sejmowa komisja nie uwzględniła postulatów PIP w sprawie BHP 

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji opowiedziała się  
w poniedziałek, 22 października br., za przyjęciem tzw. pakietu MŚP. Postulaty PIP 
w sprawie szkoleń bhp nie zostały uwzględnione.  

W Sejmie trwają prace nad projektem noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia 
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet 
MŚP). Nowelizacja przewiduje ok. 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach 
przedsiębiorców zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. To kolejna – po pakiecie 100 
zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu – propozycja, która ma ułatwić życie polskim 
przedsiębiorcom. 

W pakiecie znalazła się też propozycja likwidacji obowiązku okresowych szkoleń BHP 
dla 5 mln pracowników administracyjno-biurowych. W tej kwestii Państwowa 
Inspekcja Pracy wystąpiła z postulatem, w którym opowiedziała się przeciw 
ograniczeniu szkoleń okresowych BHP. PIP przekonywał, że spowoduje to spadek 
poziomu bezpieczeństwa w niektórych firmach, między innymi z branż produkcji 
odzieży, handlu czy napraw pojazdów. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji nie uwzględniła tego postulatu. 

Zaproponowane rozwiązania w przeważającej większości zaczną obowiązywać  
w 2019 r. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf


 
#30latSEKA  seka.pl 

Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bhp na linii 
produkcyjnej? 

Pracownik, wykonujący swoje zadania na linii produkcyjnej z reguły obsługuje 
maszyny składające się z kilku urządzeń, np. rozwijarka, prostownica, zgrzewarka, 
rol-otok. W związku z tym powstaje pytanie, czy na każdym z tych urządzeń należy 
osobno przeprowadzić instruktaż stanowiskowy? 

Powołując się na § 3. pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 
2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 ze 
zm.), maszyną określa się „zespoły maszyn (…), które w celu osiągnięcia określonego 
efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako 
zintegrowana całość”. 

Jeżeli zatem linia technologiczna składa się z kilku maszyn pracujących w układzie 
wspólnego sterowania i jest obsługiwana przez jednego pracownika, należy to 
traktować jako jedną maszynę, a  pracownik obsługujący taką linię powinien mieć 
stanowisko – operator linii technologicznej do produkcji danego wyrobu. Wówczas 
wystarczy przeprowadzić jeden instruktaż dotyczący całej linii produkcyjnej.  

W sytuacji, gdy linia produkcyjna w zakresie obsługi, sterowania i zasilania jest 
podzielona na niezależne od siebie maszyny (segmenty produkcyjne) obsługiwane 
przez różnych pracowników, wówczas w karcie szkolenia należy wyszczególnić, 
których maszyn i którego pracownika dotyczy szkolenie. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Jak przebiega kontrola straży pożarnej? 

Jednym z obowiązków straży pożarnej jest kontrola obiektów pod kątem 
przestrzegania przepisów ppoż. W tym zakresie Organy straży są wyposażone  
w szczególne uprawnienia kontrolne, które w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości dają im prawo do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego. 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie: 

 rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych, 
 zgłoszenia zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 
 zlecenia starosty, polecenia sądu, prokuratora lub NIK; 
 zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy wymagają wydania przez PSP opinii lub 

zajęcia przez nią stanowiska w zakresie ochrony ppoż.; 
 zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia 

życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkody majątkowej lub 
bezpośredniego zagrożenia środowiska; 

 wystąpienia istotnych nowych okoliczności z zakresu stanu bezpieczeństwa na terenie 
działania komendy powiatowej (miejskiej) PSP. 

Zgodnie z przepisami, kontrolowany przedsiębiorca powinien otrzymać upoważnienie 
do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych przynajmniej na 7 dni 
przed, a w przypadkach zgłoszenia obiektu przynajmniej na 3 dni przed. Sprawdzenie 
obiektu bez zapowiedzi jest możliwe w sytuacji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie 
ludzi lub, jeśli obiekt jest bezpośrednio zagrożony pożarem. Kontrole zwyczajowo 
odbywają się w czasie działalności kontrolowanego. W sytuacji, gdy straż uzyska 
informację o zagrożeniu życia lub zaistnieniu ryzyka powstania pożaru, kontrola jest 
możliwa poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Odzież robocza na jesienno-zimową niepogodę 

W okresie jesienno-zimowym warunki atmosferyczne często nie są sprzyjające. 

Praca na zewnątrz w deszczu, śniegu, czy przy temperaturze poniżej zera nie należy 

do łatwych, dlatego odzież robocza powinna być dobrej jakości i zapewniać komfort 

użytkowania. 

Po pierwsze – wodoszczelność. Odzież przeciwdeszczowa ma zadanie zabezpieczać 

pracownika przed opadami atmosferycznymi – w szczególności przed deszczem czy 

śniegiem. Charakteryzuje się przede wszystkim wodoszczelnością, zdefiniowaną  

w normie PN-EN 343. 

Po drugie – oddychalność odzieży. Cyrkulacja powietrza znacząco wpływa na komfort 

noszenia odzieży przeciwdeszczowej. „Oddychająca” odzież robocza pozwoli na 

komfortowe wykonywanie obowiązków pracowników ją noszących. Poziom 

oddychalności produktu również definiuje norma PN-EN 343. 

Po trzecie – membrana. Materiał, z jakiego została wykonana odzież, również ma 

duży wpływ na wygodę pracowników. Do produkcji odzieży chroniącej przed opadami 

atmosferycznymi stosuje się różnego rodzaju membrany paroprzepuszczalne.  

Po czwarte – wykończenie. Bardzo istotnymi detalami są klejone lub laminowane 

szwy oraz gumowane bądź powlekane zamki, dzięki którym woda nie przedostaje się 

przez materiał w miejscach styku tkaniny z dodatkami wykończeniowymi.  

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Szkolenie z pierwszej pomocy – dlaczego takie ważne? 

Ratowanie życia osoby poszkodowanej jest obowiązkiem każdego człowieka. 
Zostało to ujęte również w prawie, które stanowi, że za nieudzielenie pomocy grozi 
odpowiedzialność karna z art. 162 § 1 k.k. Nie ulega zatem wątpliwości, że szkolenie 
z pierwszej pomocy powinni odbyć wszyscy, nie tylko kierowcy, ale także dzieci  
w szkołach, przedszkolach oraz pracownicy z różnego szczebla.   

Ostatni wpadek z udziałem polskich kierowców w Słowacji był tragicznym w skutkach 
przykładem, że nigdy nie wiadomo, kiedy wiedza z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy może być przydatna. Nie zawsze jednak te wypadki są tak groźne, często 
mogą to być zadławienia, zakrztuszenia, oparzenia czy odmrożenia, ale też zatrucia 
lub użądlenia. W każdym razie, osoby poszkodowane potrzebują pomocy. 

Jak twierdzą ratownicy, najważniejsze w ratowaniu życia są pierwsze cztery minuty, 
zwane inaczej „złotymi minutami”. Niestety, żadna karetka nie zdąży w tym czasie 
dojechać. Dlatego tak ważne jest, by świadkowie wypadku przystąpili do czynności 
ratowniczych. 

Częstą przeszkodą w podejmowaniu działań ratowniczych jest niewystarczająca 
wiedza z zakresu pierwszej pomocy. Zdarza się też, że zachodzą procesy 
psychologiczne, które wpływają na decyzje – w dużej grupie świadków wszyscy 
czekają aż do ratowania poszkodowanego przystąpi ktoś inny. 

Szkolenie z pierwszej pomocy pomoże pozbyć się tych obaw i w razie zdarzenia, bez 
chwili namysłu, przystąpić do ratowania życia. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Mandaty za łamanie uchwały antysmogowej 

Od początku listopada strażnicy miejscy oraz gminni mogą wystawiać mandaty za 
łamanie prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa. W kraju 
obowiązuje 17 uchwał antysmogowych w dziewięciu województwach: 
dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, 
podkarpackim, śląskim i wielkopolskim. 

Do tej pory straże gminne mogły jedynie informować o nieprawidłowościach,  
a w przypadku stwierdzenia naruszeń przekazać sprawę do policji, bądź złożyć 
wniosek do sądu o ukaranie. Wystawiać mandaty strażnicy mogli jedynie w przypadku 
stwierdzenia spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni 
ziemi. 

Od początku listopada to się zmieniło. Rozporządzenie wydane przez ministra spraw 
wewnętrznych i administracji z 11 października 2018 roku uprawnia straż miejską do 
tego typu postępowania. Straż gminna może ukarać za: 

 stosowanie jednego z paliw wymienionych w uchwale antysmogowej, tj. 
mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, niskiej jakości miału, mokrego 
drewna; 

 ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały, czyli 
np. zamontowanie i używanie kotła pozaklasowego czy pieca innego niż 
ekoprojekt (dotyczy np. tradycyjnych pieców kaflowych); 

 palenie odpadów w kominku, piecu, kotle; 
 palenie odpadów na powierzchni ziemi. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Standard BHP dotyczący obsługi maszyn do transportu i podawania 
betonu 

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce i Porozumienie dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie opracowały wspólnie standard BHP  14.8 
dotyczący maszyn do transportu i podawania betonu.  Ulotka zawiera wymagania 
wynikające z prawa i norm polskich oraz wewnętrznych uregulowań Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

Standard  jest obligatoryjny dla wszystkich sygnatariuszy Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie, co oznacza, że będzie respektowany  
i egzekwowany przez największych w Polsce wykonawców budowlanych, 
realizujących prestiżowe inwestycje. Pomoże to zapewnić bezpieczne i skuteczne 
praktyki podczas prac. 

Ponieważ przedsiębiorcy coraz częściej uzupełniają swoje kadry pracownikami zza 
wschodniej granicy kraju, postanowiono, że obok wersji polskojęzycznej, ulotka 
opublikowana zostanie także w języku ukraińskim i rosyjskim. 

Ulotki można pobrać tutaj: http://spbt.pl/standard-bhp-juz-gotowy.php 
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